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MOCIÓ SOBRE L’EMPRENEDORIA JUVENIL

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Acabar abans de final del 2017 el desplegament de la Llei 16/2015, del 21
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica, prioritzant l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la xarxa interadministrativa amb la finalitat de facilitar l’accés als tràmits coneguda
com a Finestreta Única Empresarial.
2. Incentivar, potenciar i incrementar la coordinació dels operadors econòmics
en els programes de col·laboració amb empreses que desenvolupen estratègies de formació a partir de les experiències adquirides.
3. Incrementar l’oferta formativa per a emprenedors joves i potenciar la flexibilitat horària de tota la oferta formativa incrementant especialment els horaris de tarda.
4. Fomentar la formació contínua i de qualitat dels treballadors i treballadores
dels diferents centres que donen suport a l’emprenedoria i que apliquen els
programes destinats a orientar i assessorar els joves emprenedors.
L’objectiu d’aquesta formació ha d’ésser que aquests professionals assoleixin les competències, el coneixement de l’entorn, l’experiència i, en general,
el background adient a les necessitats canviants dels joves emprenedors als
quals donen servei.

5. Adoptar una política de qualitat i satisfacció dels serveis que es presten en
els diferents programesde la Generalitat de Catalunya ja existents (com ara
Catalunya emprèn, Consolida’t, Reempresa, pla Esprint i pla Embarca),en
base a instruments que recullin les especificitats i característiques diferencials de cada iniciativa, que inclogui, almenys, les següents actuacions:
a) L’establiment de mecanismes d’avaluació de les accions realitzades, detallant quines són les inversions concretes de cada un d’ells i els resultats
assolits respecte dels resultats inicials.
b) El seguiment dels expedients des de la seva sol·licitud fins al final, justificant els motius del tancament de l’expedient i analitzant anualment les
causes dels resultats i la seva eficiència, per fer-los més efectius.
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c) Seguiment i valoració mitjançant enquestes específiques per a cada programa dels serveis oferts per part dels seus usuaris.
6. Facilitar l’accés dels joves emprenedors als instruments que des de la Generalitat s’estan impulsant per afavorir la transferència de tecnologia i coneixement al sector productiu per desenvolupar les oportunitats de negoci,
proves de conceptes de nous productes i descobriments i estratègies de desenvolupament i innovació.
7. Assegurar que el centre tecnològic EURECAT participarà en les convocatòries
competitives per accedir als recursos de la futura RED CERVERA un cop
s’aprovin els pressupostos generals de l’Estat de 2017 i es concreti el programa aprofitant les sinèrgies amb els centres tecnològics de tota Espanya.

8. Potenciar i incentivar els mecanismes de finançament alternatiu al bancari
com el crowdfunding, el crowdlending i el finançament mitjançant business
angels i difondre aquesta tasca amb campanyes específiques destinades al
seu coneixement pels joves emprenedors.
9. Definir una estratègia de desplegament, i presentar-la abans del setembre
del 2017, per aconseguir la implementació de xarxa de fibra òptica tot elterritori de Catalunya
10. Promoure i potenciar la participació dels joves emprenedors en les accions
de promoció exterior de l’activitat empresarial com les fires internacionals i
viatges comercials.
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